
VALORIZAR
AS DIFERENÇAS

Diversidade. Eis a palavra

capaz de sintetizar o espí-

rito da Tendence Lifestyle 2005,

realizada na cidade de Frankfurt, de 26 a 30

de agosto. Ao reunir grandes fabricantes e

abrir espaço para os jovens designers, a feira

alemã ultrapassa o status de evento comercial

e se firma como um acontecimento significa-

tivo na cena do design internacional

Winnie Bastian

Várias mostras e eventos paralelos, dentro e – pela pri-

meira vez – fora do centro expositivo, movimentaram

essa edição da Tendence Lifestyle. A começar pela ex-

posição “Talents”, que desta vez trouxe o trabalho de 40

jovens designers – o dobro do ano anterior. Outros des-

taques foram as instalações Tasteful (na qual Kuniko

Maeda combinava design e comida) e Rest and Play (ide-

alizada por Hill Jephson Robb, era composta por várias

“conchas” que poderiam ser utilizadas para sentar,

deitar, ou mesmo para brincar).

No espaço urbano, o conjunto de instalações Fresch le-

vou o design ao cotidiano dos habitantes de Frankfurt,
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que puderam ter contato com as 30 propostas dos cer-

ca de 50 designers, espalhadas pelo parque Anlagen-

ring. Além disso, os organizadores da feira patrocina-

ram a exposição do grupo de jovens designers britâni-

cos Designersblock, hospedada no centro da cidade,

em lugar privilegiado (próximo à estação central de

trem e metrô), e com entrada aberta ao público.

E os produtos vistos na feira? 

“Art Nouveau industrial.” A expressão, cunhada pelo

designer alemão Hansjerg Maier-Aichen, refere-se a

produtos que combinam a mentalidade “arts and

crafts” a técnicas de produção em massa. Assim, o
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Na página ao lado, no alto, vista parcial do centro

expositivo da Messe Frankfurt. No centro, instalação Rest & Play, cria-

da por Hill Jephson Robb: os “bowls” foram projetados para permitir

tanto o descanso quanto a brincadeira (o fundo arredondado transfor-

ma cada elemento em um “trampolim”, como chama o designer)

Nesta página, as bolsas em fel-

tro industrial criadas pela jovem

designer Patricia Yasmine Graf

ganham forma apenas pelo en-

trelaçamento das partes: o teci-

do não recebe cola ou costura.

Na mostra Talents 

À esquerda, chaise-longue conver-

sadeira Dialounge, design Michael

Hilgers: duas peças idênticas em

polietileno rotomoldado são

unidas por encaixe, e cada

uma das partes confere fir-

meza e estabilidade à outra
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Acima, dois exemplos de objetos “comuns” reinventados com baixa tecnologia. À esquerda, Netto, sacola plástica para laptops apresentada na

mostra “Talents”. A designer Tonia Welter criou esse produto baseada na observação de proprietários de laptop que transportam seu equipamen-

to em sacolas plásticas simples para criar um aspecto “trash” e despistar ladrões. Ao ser inflada, a sacola protege o laptop contra impactos. Ou-

tra boa idéia é o chaveiro Stretchs (na sequência), design Josef Ziesler: três elementos simples (um fio circular de borracha, um tubo de plásti-

co e uma bolinha metálica) encaixam-se e criam uma versão não-convencional e lúdica deste antigo objeto: para encaixar a bolinha e estabilizar

o conjunto, o usuário deve esticar o fio de borracha, reduzindo seu diâmetro

aspecto “feito para mim” aparece em peças produzi-

das industrialmente.

Um exemplo é o recente lançamento, pela Autenthics,

de uma linha de louças e toalhas com estampas deco-

rativas assinadas por Tord Boontje. Fundada por Maier-

Aichen na década de 1980, a Authentics construiu sua

imagem a partir de produtos despojados, com uso mí-

nimo de material e desenho básico. Esta é a primeira vez

que a empresa alemã lança um produto com caracterís-

ticas diversas daquelas da coleção inicial, o que chama

atenção para a força da vertente decorativista, baseada
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Acima, o desenho sanfonado e o material (borracha) permitem

“encolher” a peneira antes de guardá-la.  Lançamento da empresa

dinamarquesa Normann, o produto é “irmão” do funil lançado em

2004, ambos criados pelo designer Boje Estermann.

Ao lado e no pé da página, descanso para pratos quentes Perle,

lançamento da empresa alemã Konstantin Slawinski: um “co-

lar” de esferas de porcelana, pode ser arranjado de formas

diversas para apoiar diferentes tamanhos de prato
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Acima, à esquerda, saladeira e pegadores de Alexander Ortlieb, feitos a partir de um bloco de madeira esculpido no torno: unidos,

os pegadores servem como colher. Na sequência, estante de Milos Sous: a “alma” do produto são as conexões, desenvolvidas com base

em um grampo para instalação de forros de telhado. As prateleiras são instaladas nas barras de aço com grampos que funcionam por pressão: quan-

to maior o peso na prateleira, mais resistente fica a conexão. Abaixo, lançamento da Bodum: em vidro soprado, os copos são térmicos graças à pare-

de dupla. No pé da página, vasos da série A Rush of Plush, da designer Hanna Tonek Bonnett, que se baseou nas estampas e texturas dos papéis de

parede – uma opção claramente decorativista. O exterior das peças traz estampas em relevo e o interior recebe a aplicação de “flocking”: a idéia é

provocar o usuário pelo contraste tátil e visual entre a dureza da cerâmica e a maciez do flocado

principalmente no “design de superfícies”. Assim, mó-

veis e objetos com design extremamente simples cha-

mam a atenção graças aos desenhos e às texturas que

incorporam. O decorativismo agora é uma realidade

consolidada: o ornamento não é mais um crime, ao

contrário do que pregava Adolph Loos.

O foco, agora, além da função, está na valorização dos

gostos pessoais do consumidor. “O bom design enfatiza

a diferença”, afirma o jovem designer Kilian Schindler,

um dos expositores da mostra “Talents”. 

Nesse contexto em que os aspectos subjetivos são
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mais valorizados, a alta tecnologia perde, ainda que

temporariamente, seu papel definidor no processo cria-

tivo. O que vimos na feira de Frankfurt foi o predomínio

das boas idéias, executadas com técnicas não sofistica-

das – às vezes até singelas. 

Um alento para os designers brasileiros, que podem

ver, em diversos produtos expostos na feira – e que

ARC DESIGN destaca nesta edição –, peças que pode-

riam ter sido executadas em qualquer país do mundo. ❉

ARC DESIGN visitou a Tendence Lifestyle a convite da Messe Frankfurt.
A próxima edição da feira acontecerá de 25 a 29 de agosto de 2006

Acima, à esquerda, lançamento da empresa Hey-Sign: tapete Stripe,

composto por diversos filetes de feltro costurados. Produzido indus-

trialmente, mas conservando a aparência artesanal, é um produto tí-

pico do “art nouveau industrial”. Na sequência, vela criada por Christof

van Bömmel, exposta na mostra Talents: a espessura reduzida da pa-

rafina torna possível a visualização do pavio que compõe a “estrutura”

da vela e permite que o fogo se alastre por diversos caminhos,

a partir de um único ponto inicial.

Ao lado e abaixo, Lümmel, criação do estúdio alemão

Defacto Design: o desenho sutil e inteligente gerou

uma poltrona reclinável sem mecanismo – o

ângulo do encosto (de até 30 graus) é defi-

nido pela postura do usuário. Componí-

vel e de dimensões reduzidas, pode

ser utilizada em diversas posições
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